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إعداد: هادي العنزي

الناشي: الهامور متوافر في قاروه
واجلنعده قوتها حتدٍّ للغواص

صفحة »بحري« تلتقي اليوم بالغواص بدر الناشي الذي حدثنا عن 
بداياته مع غوص احملار ووصوله إلى الغوص احلر والصيد باملسدس 
البحري ونزوله إلى عمق 20 مترا، وأفضل أماكن الغوص بالكويت 
واألسماك املوجودة فيها وملاذا جزيرة قاروه وأم ديرة األكثر تنوعا 

بالصيد وأسباب اجتاهه للمغاصات اخلارجية، وأين تتوافر اسماك 
اجلنعد والسكن والدويلمي والهامور واحلمام بأنواعه؟ كما اطلعنا 

الناشي على السمكة املطلوبة ألغلب غواصي الكويت وأيها 
أصعب، وأكثر االخطار التي يواجهها الغواص وما أساسيات 
الغوص الناجح والنصائح التــي قدمها إلخوانه الغواصني 

احملترفني وحديثي العهد بهواية الغوص. فإلى التفاصيل:

يقول الناشي: كانت البداية سنة 2010 
كنت أغوص حق احملار وبعدها حبيت 
مجال الغوص احلر وحولت على صيد 
الســمك بالغوص احلر سنة 2012 معي 
ولد عمي عزيز الناشي كنت أغوص على 
األسياف حق صيد البالول والسبيطي 
والفسكر والشعري، وطبعا من هنا بديت 
احب املوضوع اكثر ودخلت دورة غوص 
حر عند املدرب عبداهلل الصابري واملدرب 
نواف العجيل، واستفدت من هذه الدورة 
كثيرا جعلتنــي اكتم النفس اكثر وقت 
ممكــن ونزلت عمق 20 متــرا بالدورة، 
واالهم عرفت الســيفتي كامل وبلشت 
اغوص حق اجلنعــد واحلمام بأنواعه 
وأكثر مكان أحب الغوص به هو جزيرة 
قــاروة ألنه رؤيتها حلوة ويتوفر فيها 
كل االســماك اللــي يحبونها الغواصني 

باملواسم.

مغاصات خارجية 
ويضيف: أكثر األماكن تنوع بالصيد 
هــي اجلزر وأم ديــرة وهناك مغاصات 
خــارج الكويت مثــل دولة قطر وكانت 
من أجمل الغوصات هناك لتنوع السمك 
وكثرته والرؤية املمتازة وغصت أيضا 
فــي مصر وكانت من أجمــل املغاصات 
فقط لنزول األعماق وليس للصيد، ألن 
فيها رؤية مفتوحــة تقريبا والغواص 
يأخذ راحته بالنزول وهي هدف ألغلب 
الغواصني الذين يريدون كسر أرقامهم 

بالنزول ألكبر عمق.

جزيرة قاروه
ويتابــع: أول غوصة لــي كانت في 
منطقة بنيدر وكانت الغوصة مع ولد عمي 
عزيز الناشي، وافضل مكان بالنسبة لي 
جزيرة قاروه يتوفر فيها اجلنعد والسكن 
والدويلمــي والهامور واحلمام بأنواعه 
وفسكر والشعري ويتوفر فيها اسماك 
مثــل العنفوز والعمــاد والقني وغيرها 

من اسماك الزينة.

اجلنعده قوتها حتدٍّ للغواص
ويضيف: ســمكة اجلنعد مطلب كل 
غواص وهي سريعة وحذرة ومتوافرة 
بأحجام وأعداد كبيرة قوتها متثل حتديا 
كبيرا حق الغواص وطبعا في غيرها من 
اســماك تكون هدفا وحتديا صعبا مثل 
السكن واالمبرجاك أنا أشوفهم أصعب 
مبراحل كثيرة من اجلنعدة وأكثر مكان 
حتصلهم فيه عند احلديد بأحجام كبيرة 
مثال السكن يوصل إلى وزن 50 كيلو.

الشباك األخطر على الغواص
ويقول: غوص املياه الضحلة سهل 

ألنك تغوص ثالثة أربعة 
البالك  أمتــار فمخاطــر 

اوت )االغماء( قليلة ألنه 
السطح قريب ونادر ما 
تطلعلك ســمكة كبيرة، 
ولكــن غــوص االعمــاق 
دورات  إلــى  يحتــاج 
إلى  متخصصة وحتتاج 
الشــخص الذي يغوص 

معك ان تكون تثق فيه 
وتأمنــه على حياتك 
وتكون عينه عليك 
علشــان لو حصل 
وصار شــي يلحق 
عليك. ومن مخاطر 
غوص االعماق إللي 

شــفته لبــالك اوت 
)االغماء( أو الشباك 

الضايعــة هــم اخطــر 
شي مثال تغوص على 
سفينة طبعانة وتلقى 
عليها شباك صيد معلقة 

وضايعــة هــذه تكــون 
خطرة على الغواصني انه 

يتعلــق فيهــا، وأيضــا عدم 
انتباه القوارب لوجود غواصني 

على اجلزر.

أساسيات الغوص الناجح
ويضيف: أهم األساســيات 
بالغوص الناجح طبعا الهدوء 
وعــدم االســتعجال بالرمــي 
والتصويب على الرأس للتأكد 
من ان السمكة تقل مقاومتها، 
وأفضل دائما مسدس السير 
اكثر من الضغط واستخدمه 
حق كل األماكن ألنه السير 
صيانتــه وسيرفســه اقــل 
وصوته بالرمي أخف بكثير 
من الضغط وأسهل ما فيه 

تبديل السيور وعملي اكثر 
من الضغط. 

ختامية ونصائح
واختتــم الناشــي قائــال: اكثــر مــا 
يضايقنــي هو املخلفات التي نراها من 
أكياس وعلب فارغة وغيرها باالعماق 
وعــدم احملافظة علــى البيئة البحرية، 
وانصح اخواني الغواصني وجديدي العهد 
بهواية الغوص عدم االستهانة بالبحر 
وأخذ احلذر وعــدم الغوص بدون اخذ 
دورة غوص واحلرص على مدرب معتمد 
وعــدم املجازفة بحياتك ألجل ســمجة 
باألخير هذه هواية واملقصد منها الوناسة 
ال ضياع حياتك وربي يحفظ اجلميع.


